
Corona-update 8 maart 2021 

Helaas kunnen we niet echt spreken van versoepelingen maar meer van kleine aanpassingen 

van de coronaregels. De besmettingscijfers en de bezetting op de ic's zijn wel vrij constant maar 

nog te hoog. Als deze cijfers omlaag gaan dan is er hoop dat er rond Pasen iets meer versoepeld 

kan worden.  

De aanpassingen van 8 maart zijn:  

• De huidige maatregelen worden verlengd tot 30 maart. 

• Bij de verkiezingen van 16,17,18 maart gelden 

uitzonderingen wat betreft de avondklok: ambtenaren en 

vrijwilligers die bij verkiezingen betrokken zijn, krijgen een 

bewijs. Ook stemmen mag. Uitzonderingen gelden alleen voor activiteiten die horen bij de 

verkiezingen. 

• Aanpassingen op zwemles en afzwemmen voor kinderen tot 12 jaar: vanaf dinsdag 16 

maart is dit weer mogelijk. Voorwaarden: bij klachten thuisblijven, en er wordt thuis 

gedoucht. De kleedkamers mogen wel open. 

• Vanaf 16 maart mag iedereen boven de 27 jaar weer buiten sporten, met maximaal vier 

mensen in de buitenlucht, op anderhalve meter afstand van elkaar. De activiteit moet 

georganiseerd zijn door een sportvereniging of een sportclub. 

• Voor winkels geldt nu: twee klanten per verdieping. Dat is voor grotere panden een te 

grove norm. Vanaf dinsdag 16 maart geldt tot een oppervlakte van vijftig m2 dezelfde 

regel. in grotere winkels mogen per 25 m2 een klant naar binnen, met een maximum van 

vijftig personen per winkel. 

• Het negatieve reisadvies geldt nu tot 15 april. 23 maart op de volgende 

persconferentie volgt een advies voor de meivakantie, en hopelijk zomervakantie. 

• Als genoeg mensen in een verpleeghuis gevaccineerd zijn, mogen de bewoners twee 

bezoekers per dag ontvangen. 

• Als het aantal besmettingen daalt, en het R-getal onder de 1 blijft, dan mogen de 

terrassen weer open rond Pasen. Of de avondklok ook dan nog zal gelden, is nog niet 

duidelijk. 

Persconferentie van 8 maart 2021 

Lees meer over corona 

 

https://www.wijkmolenhoek.nl/inc/media/content/afbeeldingen/2021/002_Nieuws/Kort_overzicht_coronamaatregelen.pdf
https://www.gids.tv/video/312584/kijk-live-naar-persconferentie-8-maart-van-mark-rutte-en-hugo-de-jonge
https://www.wijkmolenhoek.nl/projectenprojecten-in-de-wijkmolenhoek-zorgzame-wijkhandig-voor-het-regelen-van-zorgalgemeen-coronainfo/
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